
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 

Statele de funcţiuni ale Căminului de Cultură “Meşterul Popular” 

la decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 1/14 din 22.02.2007  

„Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate 

 a Căminului de Cultură „Meşterul Popular” din mun. Bălţi 

 

 În conformitate cu prevederile art.14 al.(2) lit. h) a Legii RM ”Privind administraţia 

publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii Culturii nr. 413 din 27.05.1999, art. 10, 17, 21 

a Legii privind meşteşugurile artistice populare nr. 135 din 20.03.2003, Legii privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018, Hotărârii Guvernului RM nr.1231 

din 12.12.2018 „Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, luînd în consideraţie sinteza recomandărilor 

parvenite în cadrul consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei CMB “Cu privire la 

aprobarea bugetului pentru anul 2019” şi în scopul promovării şi dezvoltării meşteşugurilor 

populare tradiţionale, extinderii numărului cercurilor de instruire a copiilor şi adolescenţilor 

dotaţi în domeniul diferitor genuri de meşteşuguri populare, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică şi se completează anexa nr. 2 Statele de funcţiuni ale Căminului de Cultură 

„Meşterul Popular” la decizia Consiliului mun. Balţi nr. 1/14 din 22.02.2007 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului  de activitate a Căminului de Cultură „Meşterul Popular”, după 

cum urmează: 

1.1. în rîndul nr. 3 din tabel cifra „1” se substituie cu cifra „3”; 

1.2. coloana „categoria de salarizare” se exclude; 

1.3. în rubrica „Total” cifra „5” se substituie cu cifra „7”. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică, pentru activităţi 

economico-financiare, pentru drept și disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 



 


